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  )402ي(بیئیة وتشریعات مقرر قوانین  رابعةالمحاضرة ال

 باالنقراضجرة باألنواع المهددة لحظر المتا) CITS(إتفاقیة سایتس *    
   بفعل التجارة الدولیة

تعد التجارة بالكائنات  إذ ، المهددة باإلنقراضتشمل هذه اإلتفاقیة الحیوانات والنباتات     
الحیة ، واحدة من أكثر األعمال المدرة لألموال ، لذا أصبحت العدید من النباتات والحیوانات 
عرضة للخطر ودخلت ضمن قائمة األنواع المهددة بسبب الصید الجائر وعملیات الجمع 

مما یجعلها مصدر  المتزایدة ألهداف تجاریة، ومثل هذه التجارة تدر ملیارات الدوالرات كل عام،
  .تهدید خطیر على الحیاة البریة

مشروعة في األنواع البریة من خالل قوانین غیر وأصبح لزامًا القضاء على التجارة ال    
تفاقیات التي تم  إتفاقیة سایتسومن هذه اإلتفاقیات ، ،  نقراض األنواع المهددةإدولیة لمنع  وإ

م ، ووصل عدد الدول 1975ت في العام ، وصدر  م1973التحضیر لها في واشنطن عام 
دولة ، وتم من خاللها  تصنیف ) 189(الموقعة على هذه اإلتفاقیة والملتزمة بمعاییرها حوالي

  .الحیوانات والنباتات ضمن ثالث مالحق بدرجات مختلفة

الحیوانات والنباتات المدرجة ضمن هذا الملحق ، هي األكثر عرضة لخطر : الملحق األول
أما المتاجرة ألغراض علمیة فهو . واإلتجار بهذه األنواع ألغراض تجاریة هو ممنوع. اإلنقراض

  .مسموح بشرط الحصول على تصریح من هیئات إداریة في كال البلدین المصدر والمستورد

، ولكن قد تندرج باالنقراضاألنواع المدرجة ضمن هذا الملحق لیست مهددة : الملحق الثاني
بسبب التجارة غیر المنظمة، ویمكن المتاجرة بهذه األنواع في  االنقراضبضمن قائمة المهددة 

  .حال الحصول على تصریح خاص من كال البلدین

تتضمن هذه المجموعة األنواع المستوطنة في بعض البلدان، حیث یتم منع : الملحق الثالث
األنواع یتطلب  المتاجرة بها بالتعاون مع الدول األعضاء في اإلتفاقیة، وعملیة تصدیر هذه

  .الحصول على تصریح خاص
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  :األمم المتحدة الخاص بتغیر المناخ  تفاقیةإ* 

بالتغیر فى  متزایدال م ، كرد فعل لإلهتمام1992تم التصدیق على هذه االتفاقیة فى عام    
) البیوت الزجاجیة(  الدفیئة أوماتسمى مستویات غازات الغالف الجوى وخاصة زیادة غازات

  :، وقد تهدف هذه اإلتفاقیة الى  رة األرضیةتؤدى إلى إرتفاع درجة حرارة الكالتى قد 

فى الغالف الجوى إلى مستوى یمنع التدخل الخطیر ) البیوت الزجاجیة(تثبیت تركیز غازات  -1
) مع العلم بأنه الیمكن التأكد علمیًا من المستوى الذى یمثل خطراً (لإلنسان فى النظام المناخى 

  .فترة زمنیة تسمح لألنظمة الحیویة بالتأقلم مع التغیر المناخىوذلك خالل 

ضمان عدم تهدید اإلنتاج الغذائى والتمكین من تحقیق التنمیة االقتصادیة المستدامة  -2
  .وحمایة النظام البیئى ألجیال الحاضر والمستقبل

 التغیر ومالحظةتشجع االتفاقیة جمیع األبحاث العلمیة ذات الصلة وكذلك جمع البیانات  -3
وتقوم بتقدیم إطار عمل وعملیة تمكن الدول األطراف من وضع شروط محددة یمكن  ي ،المناخ

         .تغیرها فى المستقبل فى حال إتاحة معلومات علمیة جدیدة

  

  

  


